Zeer Geheim

MINISTERRAAD
Nr.11543

Notulen van de vergadering gehouden
op vrijdag 15 november 1985 in de Trêveszaal
van het Kabinet Minister-President,
aangevangen 's morgens om 11 uur

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers
Van Aardenne, Braks, Brinkman,
Van den Broek, Deetman, De Koning,
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, De Ruiter,
Smit (vanaf pt.2d ged.) en Winsemius
(Afwezig is minister Schoo)
Voorts is aanwezig staatssecretaris
Van Eekelen (pt.2c, 2d en 7a)
Secretaris
: mr.J.H.Kist
Adjunct-secretaris: mr.P.C.A.Hulst
Hoofddirecteur RVD: mr.M.J.D.van der Voet

1. Hamerstukken
a. Ontwerp-AMvB inzake financiële bijdragen aan
de gezamenlijke garanten van het wegschap
tunnel Dordtse Kil (Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken dd. oktober
1985, nr.BT85/U712, met bijlagen)
1 b. Wijziging van de artt.10 en 16 van het besluit
gemeenteli jke onroerend-goedbelastingen (Brief
van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
dd. 1 november 1985, nr.FB85/U627, met
ontwerp-beslui t)
De punten la en lb worden zonder
discussie aanvaard.
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2 b. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van
de overeenkomst met Bulgarije inzake
economische, industriële en technische
samenwerking (Brief van de staatssecretaris
van Economische Zaken Bolkestein
dd. 7 november 1985, nr.185/III/7806, met
bi jlagen)
Zonder discussie aanvaard.

2 c. Conclusies van de coördinatiecommissie
dd. 12 november 1985 (Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
dd. 13 november 1985, nr.300837, met bijlagen)
Minister Braks merkt met betrekking tot
punt 1.1, maatregelen Griekenland, op dat h i j de
expliciete aandacht die aan het Griekse stelsel
van invoerdeposito s wordt besteed, onderschrijft. Het is van wezenlijk belang dat deze
problematiek wordt opgeklaard. Met name voor
individuele bedrijven die hun verplichtingen niet
kunnen nakomen, dreigen er grote problemen te
ontstaan. Derhalve dient er een consensus te
worden gezocht ter zake van de gewenste aanpak
met zoveel mogelijk lidstaten.
Minister Van den Broek merkt met
betrekking tot punt 1.2, E M S , op dat h i j het eens
is met de minister van Financiën dat er een ander
voorstel terzake zal worden geformuleerd. De
Nederlandse bijdrage op dit punt, die dezer dagen
nog moet worden vastgesteld, zal moeten worden
gepresenteerd als een amendement op het voorstel
van de EG-Commissie, omdat de tekstvoorstellen
voor 15 oktober hadden moeten worden ingeleverd.
Staatssecretaris Van Eekelen signaleert
een zeer actieve opstelling van de Franse
regering op tal van terreinen. Sprekers Franse
collega, mevrouw La Lumière, heeft tegengesproken
dat er een gezamenlijk Frans/Duits
tegen-initiatief zou worden ontplooid. De
basisopstelling van de beide landen is de
verdragswijziging te akkorderen. Mevrouw
La Lumière meldde namelijk dat ook de Duitsers
daartoe bereid zijn. De tegenstelling tussen de
noordelijke staten, die een voltooiing van de
gemeenschappelijke markt bepleiten, en de
1
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zuidelijke, waar de cohesiegedachte wordt
aangehangen, is groot. De Fransen zijn bereid
hierin te bemiddelen door een betere definiëring
en een afstemming van de structurele fondsen.
Spreker meent dat niet te zwaar aan de deadline
van 15 oktober moet worden getild, omdat de
Fransen ook nog een voorstel met betrekking tot
het sociale beleid hebben ingediend.
Minister Ruding herinnert eraan dat de
EMS-problematiek aan de orde is gesteld op basis
van een voorstel van Commissievoorzitter Delors.
Maandag a.s. bij de Ecofin-raad zal blijken of
diens voorstel - als verwacht - kansloos is.
Hierover is tussen Duitsland en Frankrijk overleg
gaande. Spreker acht het hoogst ongelukkig dat op
een zo wezenlijk punt slechts zo'n krappe
voorbereidingstijd beschikbaar is. Hij wil er
daarom bij de bewindspersonen van Buitenlandse
Zaken en de minister-president op aandringen om
tot uitdrukking te brengen dat niet om wille van
de totstandkoming van de verdragswijziging moet
worden ingestemd met een onbevredigende tekst,
maar dat de integratie slechts gediend is met een
goede en in de praktijk ook bruikbare tekst.
Daarvoor is nadere studie nodig. Hierover zal
spreker nog op 18 november a.s. 's avonds met
minister Van den Broek overleg voeren. Met
betrekking tot punt 1.3, Fiscale grenzen in de
Gemeenschap, merkt hij op dat dit onderwerp niet
alleen voor fiscalisten van belang is, maar
evenzeer in budgettair opzicht. Afhankelijk van
de uitkomsten in de Ecofinraad acht spreker het
noodzakelijk dat de ministerraad ter
voorbereiding van de aanstaande Europese Raad in
Luxemburg ten principale over dit onderwerp van
gedachten wisselt. Een onderdeel van het pakket
betreft het Commissievoorstel inzake de
zg. "stand still" optiek ten aanzien van de
indirecte belastingen, in het bijzonder de BTW.
Dit voorstel zal grote potentiële budgettaire
consequenties met zich mee kunnen brengen; niet
zozeer voor Nederland waar de BTW-tarieven al in
hoge mate aansluiten bij de gewenste toekomstige
structuur, alswel voor de overige lidstaten. Wel
zal een en ander consequenties meebrengen voor
een deel van de nationale speelruimte. Los van de
vraag of er al een neiging zou bestaan om
veranderingen in de totale hoogte van de
BTW-tarieven en in de
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verhouding tussen indirecte en directe belas
tingen aan te brengen, kan spreker thans nog geen
staiulpunt terzake innemen. Eerst moet de
ministerraad terzake worden geconsulteerd en de
problematiek ten volle kunnen overzien. Het
kabinetsstandpunt kan worden voorbereid tijdens
de vergadering van de Raad voor Europese Zaken op
29 november a.s.. Financiën zal terzake een stuk
voorbereiden.
Minister Van Aardenne verwijst met
betrekking tot het economisch jaarrapport (blz.3)
naar de discussie in de REA van deze morgen.
Spreker wil erop wijzen dat de doelstelling om
een grotere economische groei dan 2% per jaar te
bereiken, van wezenlijk belang is en alleen in
Europees verband kan worden verwezenlijkt. Een
groei beneden dit niveau is niet alleen voor
Nederland, maar ook voor de omringende landen
ronduit onvoldoende. Dit moet duidelijk naar
voren worden gebracht, evenals het feit dat de
mogelijkheden voor Nederland om een stimulerend
beleid te voeren, door de beperkingen binnen de
Gemeenschap in wezen al zijn uitgeput. Met name
op de bondsrepubliek Duitsland (BRD) moet een
beroep worden gedaan om de aanwezige speelruimte
aan te wenden. In reactie op het betoog van
minister Ruding met betrekking tot punt 1.3,
merkt spreker op dat in de door Financiën voor te
bereiden notitie ook de problematiek van de
twee verschillende BTW-tarieven moet worden
meegenomen.
Minister Braks merkt met betrekking tot
punt 2, voorbereiding Landbouwraad
dd. 18/19 november 1985, op dat Europees
commissaris Andriessen voorstellen heeft doen
voorbereiden om maatregelen in de graansector te
treffen. Voor Nederland zullen deze, afgezien van
het positieve element ten aanzien van het
terughoudend prijsbeleid, niet zulke prettige
consequenties hebben. Met betrekking tot
punt 2.2, suiker, merkt spreker op dat de
situatie in de prakijk wat genuanceerder ligt.
Sommige ontwikkelingslanden kunnen zich wel met
de bestaande EG-prijs- en quotapraktijk
verenigen, indien dit alles zich maar binnen de
ACP-afspraken voltrekt. Andere landen zijn echter
zeer ontevreden over de nieuwe Commissie
voorstellen. Handhaving van de bestaande prijzen
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en quota's staat echter wel haaks op de eis van
marktconformiteit. Spreker acht het derhalve
voldoende werkbaar om de in de conclusies
uitgezette lijn te blijven volgen. Met betrekking
tot punt 2.6, hormonen, zij opgemerkt dat het
Nederlandse kabinet uit hoofde van kwaliteitsbesef altijd een volledig verbod van stoffen met
hormonale werking heeft bepleit. In de conclusie
van de coördinatiecommissie wordt thans echter
voorgesteld dit totaalverbod aan de voorwaarde te
verbinden, dat de invoer van gecertificeerd vlees
uit derde landen ook in de toekomst mogelijk
blijft. Deze formulering houdt de facto wel het
loslaten van het genoemd volledig verbod in.
Minister Van Aardenne merkt terzake op
dat de problematiek van de hormonen uitvoerig in
de coördinatiecommissie aan de orde is geweest.
Daar bleek de onderbouwing van het verbod op
argumenten van volksgezondheid niet zo sterk te
zijn. De formulering in de conclusies van de
coördinatiecommissie is specifiek zo gekozen,
omdat de Amerikanen een eventueel invoerverbod
van gecertificeerd vlees als een
non-tariff-barrier zullen beschouwen. Het
opwerpen van een dergelijke barrière betekent dus
een mogelijke stap in de richting van een
handelsoorlog met de Verenigde Staten, hetgeen
deze problematiek niet waard is. Het Nederlandse
systeem blijkt bovendien in Europees verband
werkbaar te zijn. Minister Braks meent dat dit
niet haalbaar zal zijn.
Minister Ruding merkt op dat het met
betrekking tot punt 2.8, diversen (imitatieprodukten), van belang is om de twee voorgestelde
varianten te voorzien van een kostenraming. De
ene variant houdt een beperking van de imitatiemelkprodukten in en de ander het wegnemen van
belemmeringen terzake. Hoewel ook spreker
tegenstander is van protectionistische maatregelen, wil hij er wel van op de hoogte zijn wat
precies de financiële gevolgen van de beide
varianten zijn. Dit maakt een meer reële keus
mogeli jk.
Minister Braks zegt toe dit overzicht
te zullen leveren. Wel zal dit voornamelijk zijn
gebaseerd op inschattingen van de financiële
gevolgen.
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Minister Van Aardenne merkt met
betrekking tot punt 3, diversen (inter
gouvernementele conferentie), op dat de afspraak
gold dat bij een noodzakelijke beperking van de
delegatie ofwel Economische Zaken, ofwel
Financiën bij de bespreking aanwezig zou zijn. De
betrokkenheid van Economische Zaken wordt inge
geven door de handelspolitieke aspecten
betreffende de Interne Markt, de technologie
e t c . Deze afspraak is in de praktijk goed
verlopen. Indien er in Brussel weer met een
beperkte delegatie moet worden gewerkt, verdient
het aanbeveling om deze afspraak opnieuw
bevestigd te zien. Staatssecretaris Van Eekelen
meent dat dit probleem oplosbaar is.
De minister-president herinnert eraan
dat hij met minister Van den Broek op
19 november a.s. in Beneluxverband gesprekken zal
voeren. Op 21 november zal hij overleg voeren met
de Duitse bondskanselier. De ministers die dat
wensen, kunnen tijdig aandachtspunten betreffende
de Europese Gemeenschap aan spreker doorgeven.
De raad aanvaardt op voorstel van de
minister-president de conclusies van de
coördinatiecommissie met de volgende
aantekeningen:
1° Inzake pt.1.2 (EMS) zal nog op
18 november a.s. overleg worden gevoerd tussen
de minister van Financiën en de bewinds
personen van Buitenlandse Zaken.
2° Met betrekking tot pt.1.3 (Fiscale grenzen in
de Gemeenschap) zal de minister van Financiën
in afwachting van een beslissing van de
ministerraad terzake geen standpunt in
Ecofin-verband innemen over het voorstel van
de Europese Commissie inzake een
"stand sti11"-afspraak over de indirecte
belastingen. Ter voorbereiding van de
Nederlandse standpuntbepaling tijdens de
Europese Raad zal een voorstel van Financiën
terzake eerst in de REZ van 29 november a.s.
worden besproken.
3° De minister van Landbouw en Visserij zal met
betrekking tot de problematiek van de
imitatieprodukten (pt.2.8 - diversen) ten
behoeve van de volgende vergadering van de
coördinatiecommissie een overzicht verschaffen
van de geraamde financiële gevolgen van de
twee thans in bespreking zijnde varianten.
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4° De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zal
ervoor zorgen dat de volgende bijeenkomst in
Brussel van de intergouvernementele
conferentie door?de minister van Economische
Zaken zal worden bijgewoond, voor zover het de
Economische Zaken regarderende afspraken
betreft en de vertegenwoordiger van Financiën
voor de Financiën regarderende onderwerpen.
5° De ministers die dat wensen kunnen tijdig
aandachtspunten betreffende de EG opgeven aan
de minister-president voor diens gesprekken in
Beneluxverband op 19 november en met de Duitse
bondskanselier op 21 november.
2 d. Ratificatie Eems/Dollard-verdrag
Minister Van den Broek denkt dat
bondskanselier Kohl de kwestie van de
ratificering van het Eems/Dollard-verdrag zal
opbrengen. Uit berichtgeving in de pers is
spreker gebleken dat het verdrag inmiddels door
de Duitse Bondsdag is aanvaard. Nederland zal de
indiening van de goedkeuringswet van het verdrag
bij het parlement met de meeste spoed moeten
bevorderen.
Minister Winsemius merkt op dat er nog
een probleem ligt ten aanzien van de
milieu-effect-rapportage (MER). In de
bondsrepubliek Duitsland heeft men gemeend de
parlementaire behandeling zonder de MER aan te
vangen, hetgeen in strijd is met de Europese
richtlijn terzake die evenwel nog niet formeel
van kracht is. Zeker is het dat deze kwestie in
het Nederlandse parlement wel een rol zal gaan
spelen. De definitieve MER uit de Bondsrepubliek
zal aan de Nederlandse regering moeten worden
voorgelegd.
Staatssecretaris Van Eekelen merkt op
dat het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tien dagen
geleden een tekst om nader commentaar is
voorgelegd en dat daarop nog geen antwoord is
ontvangen. Spreker is van mening dat de
goedkeuringswet thans aan het parlement moet
worden voorgelegd en vraagt zich tot slot af
welke waarde voor Nederland aan een Duitse
MER-versie moet worden gehecht.

